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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Kurikulum development divisions bagi sekolah PAUD adalah seperangkat 

rancangan kegiatan bermain sambil belajar yang terbagi menjadi sentra-sentra. 

Kurikulum development divisions termasuk kurikulum terintegrasi, yang mana 

merupakan kombinasi antara kurikulum PAUD Indonesia dan kurikulum buatan 

dari lembaga PAUD Apple Kids Preschool Salatiga yaitu kurikulum development 

divisions. Dalam kurikulum ini menerapkan dua bahasa dalam pengajaran yaitu 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Kurikulum development divisions diterapkan melalui kegiatan bermain dalam 

bentuk sentra. Rancangan kegiatan bermainnya terbagi menjadi 9 sentra dan 

untuk pengajaran bahasa Inggris untuk anak menggunakan metode phonic. 

Metode ini mempermudah anak TK B dalam belajar bahasa Inggris yaitu belajar 

mengenal huruf dengan pelafalan bunyi huruf melalui phonic song of letter Aa-Zz. 

Anak-anak TK B sudah berada pada kategori sangat baik dengan persentase 

85% dan 7% berada pada kategori baik dalam kemampuan berbahasa Inggris 

anak pada semester II tahun ajaran 2014/2015. Meskipun masih ada anak yang 

berada pada kategori cukup baik dan kurang baik dengan persentase yang sama 

yaitu 4%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan 
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dan faktor biologis yang mampu mempengaruhi setiap perkembangan bahasa 

Inggris anak usia dini. 

Kurikulum development divisions ini juga tidak terlepas dari kekurangan dan 

kelebihan dalam pembuatannya. Adapun kelebihan kurikulum development 

divisions dibandingkan kurikulum PAUD nasional adalah adanya pengajaran dua 

bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Standar kemampuan berbahasa 

Inggris dalam Kurikulum development divisions terlampau tinggi bagi anak 

dibandingkan standar tingkat pencapaian dari PERMENDIKNAS NO. 58 tahun 

2009. Selain dalam kemampuan bahasa, dalam kemampuan berhitung anak juga 

tingkat pencapaiannya terlalu tinggi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian, adapun beberapa saran yang dapat 

disampaikan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Orangtua Siswa 

Dalam memenuhi tuntutan di era globalisasi ini, orangtua jangan hanya 

menyerahkan anak kepada sekolah untuk di didik tapi hendaknya orangtua 

juga memfasilitasi anak di rumah dan bekerjasama dengan pihak sekolah 

dalam mengembangkan seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal. 
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2. Bagi Guru 

Dalam mengembangkan kurikulum yang akan digunakan Sekolah, guru dapat 

membuat kurikulum PAUD sendiri kurikulum PAUD kreatif dan inovatif  

yang sesuai dengan visi misi sekolah, namun alangkah baiknya juga dapat 

menyesuaikan isi dari kurikulum dengan kebutuhan dan tingkat 

perkembangan anak usia dini.  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih mampu mengkoordinir pengaturan 

waktu pengumpulan data melalui wawancara, mampu membangun 

kepercayaan narasumber terhadap peneliti, dan memperluas diri agar tidak 

terbatas dalam pengambilan data apa yang ingin dicapai. 


